
 

 

 

 

 Wrocław 15.12.2022 r. 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Wrocław  

we Wrocławiu  

ul. Borowska 213  

50-556 Wrocław  

 

Dotyczy: konkursu ofert na realizację świadczeń zdrowotnych w okresie od 1.01.2023 r. do 

31.12.2023 r. z zakresie Poszukiwania i doboru niespokrewnionych i/lub 

haploidentycznych dawców komórek krwiotwórczych - DSP-4/2022 

 

Pytanie Oferenta:  

 

I. W nawiązaniu do wymagań powyżej wymienionego postępowania konkursowego bardzo 

proszę o potwierdzenie że w punkcie III. Wymagań, cytowanym poniżej, oferent musi podać 

informacje dotyczące okresu 2017-2020 (4 lata), a nie okresu 5-letniego tj. 2017-2021 

„(…)  

3) informację o łącznej liczbie:  

a. procedur doboru dawców komórek krwiotwórczych w latach 2017 – 2020,  

b. odsetku procedur doboru zakończonych akceptacją dawcy w pełni zgodnego  

(tj. 10/10 loci HLA) komórek krwiotwórczych w latach 2017 – 2020,  

c. informacje o liczbie procedur doboru komórek krwiotwórczych u dzieci w latach  

2017-2020 roku,  

(przedstawione wartości powinny być zgodne z danymi publikowanymi przez Poltransplant, 

w przypadku braku publikacji w danym okresie oferent przedstawia kopię zleceń lub 

oświadczenie o dokonanych poszukiwaniach w danym okresie).” 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: Udzielający Zamówienia zmienia wymagany okres 

na 2017 - 2021. Poprawione załączniki do ogłoszenia zostały umieszczone do pobrania ze 

strony www.usk.wroc.pl . 

 

II. Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na modyfikację Kryterium aktywności 

(Kryterium oceny) z:  

„liczba przeprowadzonych w latach 2017 - 2020 procedur doboru sumarycznie dawców 

niespokrewnionych i haploidentycznych zakończonych przeszczepieniem” 

 na  

„liczba przeprowadzonych w latach 2017 - 2020 procedur doboru sumarycznie dawców 

niespokrewnionych i haploidentycznych zakończonych akceptacją dawcy”? 

Uzasadnienie: Ośrodki Transplantacji nie udostępniają podmiotom leczniczym udzielającym 

świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem informacji, czy przeszczepiono 

pacjentom materiał pobrany od zaakceptowanych dawców niespokrewnionych lub 

haploidentycznych. 

http://www.usk.wroc.pl/


 

 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: Udzielający zamówienie wyraża zgodę na 

powyższą zamianę, a jednocześnie zmieniono okres, którego pytanie dotyczy,  

na 2017 - 2021. Nowe Kryterium oceny brzmi: „Kryterium aktywności - liczba 

przeprowadzonych w latach 2017 - 2021 procedur doboru sumarycznie dawców 

niespokrewnionych i haploidentycznych zakończonych akceptacją dawcy”. Poprawione 

załączniki do ogłoszenia zostały umieszczone do pobrania ze strony www.usk.wroc.pl . 

 

III. Czy w punkcie Kryterium stałej kontroli jakości Udzielający zamówienia zgodzi się na 

uwzględnienie certyfikatów zewnętrznej kontroli jakości z lat 2019-2022? 

Certyfikaty uzyskane w latach 2015-18 i/lub wcześniej, bez kontynuowania ich uzyskania  

w latach następnych nie mogą być właściwym wskaźnikiem jakości pracy laboratorium. 

Odpowiedź Udzielającego Zamówienie: Udzielający zamówienie wyraża zgodę na 

powyższą zamianę i Kryterium oceny brzmi: „Kryterium stałej kontroli jakości 

(maksymalnie 15 pkt): za certyfikaty zewnętrznej kontroli jakości typowania HLA 

metodami genetycznymi na niskim i wysokim poziomie rozdzielczości, tj. za certyfikat z lat 

2019 - 2022: 5 punktów, za certyfikat z 2018 roku 5 punktów, za jeden lub więcej 

certyfikatów z wcześniejszych lat dodatkowe 5 punków. 

Poprawione załączniki do ogłoszenia zostały umieszczone do pobrania ze strony 

www.usk.wroc.pl . 
 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji Konkursowej 

prof. dr hab. n. med. Oktawia Mazanowska 
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